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1. Velkomst
1.1.
1.2.
1.3.

Velkomst ved formand Bent Juhler.
Præsentation af dagsorden iflg. §5 i foreningens vedtægter.
Præsentation af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

2. Valg af dirigent
2.1.

Trine Bang vælges som dirigent for generalforsamlingen.

3. Valg af referent
3.1.

Jacob Oppenheim. Generalforsamling er rettidigt varslet.

4. Formandens beretning
4.1.

Se Bilag 1 – Formandens beretning

Udover beretningen roser Bent flere frivillige, der har gjort en særlig indsats igennem året.
Der bliver snakket om, hvordan man bliver bedre til at prikke til frivillige for at gøre dem
opmærksomme på den frivillige kultur og de opgaver, der forventes at man bidrager til.
Blandt de frivillige efterspørges der mere introduktion af de opgaver, der fx ligger til et NEVZA
stævne. Det kan godt være lidt forvirrende og skræmmende for nye frivillige bare at blive
kastet ud i det.
Der efterspørger en ”bedre” lederrolle til at koordinere de frivillige ude til stævner og til at
blive bedre til at fortælle, hvem der har ansvaret og hvem man kan henvende sig til. En
lederrolle bør kun koncentrere sig omkring at lede de frivillige og ikke fx gå ned for at grave
huller. Jacob Winther, der normalt leder opsætningen til Kerteminde stævnet, fremhæves som
et godt eksempel.
Der foreslås en mere holdorienteret opgaveløsning til stævnerne, så fx D4 har til opgave et
sætte telte op, H1 skal sætte bane 1-8 op osv. Så kan holdene internt koordinere og løse
opgaverne. Det vil være med til at få flere frivillige ud og hjælpe til og give holdene noget
ansvar.
For at skabe en gruppefølelse, så skal der arbejdes på frivillige t-shirts, så man kan se, hvem
der er frivillige. Evt. med tryk på t-shirts, hvor der står FRIVILLIG 2018. Det må gerne koste lidt
ekstra for at skabe gruppefølelsen.
Formandens beretning er godkendt.
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5. Godkendelse af regnskab
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Regnskabet er på nuværende tidspunkt ikke færdigt og der vil derfor senere på året
blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling hvor regnskabet skal godkendes.
Likviditeten er dog presset grundet den måde lokalestøtten udbetales.
Der skal indkøbes nye netsystemer til de sidste to baner
Der er problemer med at gennemskue mellemregningerne med DVBF
Den nye bestyrelse vil kigge på, om kontingentet skal justeres

6. Fremlæggelse af budget
6.1.

Der budgetteres med et nul på vedr. 2018. Der skal kæmpes for at holde budgettet.
Specielt vedr. Stævnerne og Dalum Beachpark er der brug for frivillige.

7. Behandling af indkomne forslag
7.1.

Ingen forslag

8. Valg
8.1.

På valg er:
Formand: Bent Juhler
Næstformand: Mette Mathiasen
Kasserer: Thomas Lade
Bestyrelsesmedlem: Søren Svane Hoyer
Samt Suppleanterne:
Lars Overgaard
Jannie Rasmussen
Peter Andreas Stolberg
Laura Jensby

8.2.

Følgende ønsker at genopstille/opstille til valg til bestyrelsen
Bent Juhler
Mette Mathiasen
Thomas Lade
Søren Svane Hoyer
Suppleanter: Lars Overgaard
Jannie Rasmussen
Peter Andreas Stolberg
Laura Jensby

8.3.

Valgt til bestyrelsen er:
Bent Juhler
Mette Mathiasen
Thomas Lade
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Søren Svane Hoyer
8.4.

Valgt som suppleanter:
Lars Overgaard
Jannie Rasmussen
Peter Andreas Stolberg
Laura Jensby

8.5.

Konstituering finder sted ved næste bestyrelsesmøde.

9. Evt.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.

Nyhedsbreve. Der opfordres til, at der udsendes nyhedsbreve.
Der skal findes en holdlederkoordinator og et dokument der viser, hvad det indebærer
at være holdleder
Som udgangspunkt skal nye medlemmer starte på et niveau under det anslåede, men
det forsøges at ramme et nogenlunde niveau som udgangspunkt
Morten Mau kan ikke længere håndtere henvendelser fra medlemmer. Der foreslås
Morten Overgaard og Lasse Hartmann.
Badeværelse. Der er bevilliget penge til at renovere baderummene.
Der er kommet to sponsorater fra henholdsvis HiFi Klubben på nogle højttalere og XXX
til at kunne bygge en overbygning.
Trine og Christiane vil gerne være projektleder på at få malet væggene i forbindelse
med renovering. Tema: sol, Hawaii
Dalum Beach Park. Bevillingen er stadig ukendt.
Nøglen til baderummene er væk og skal findes, så folk kan komme i bad i Dalum.
Der bliver rykket for trænerkontrakter, hvilket bestyrelsen godt er klar over at flere
trænere mangler.
Gør trænerne opmærksom på grænsen for, hvornår der skal betales skat

Underskrifter

Referent: Jacob Oppenheim

Dirigent: Trine Bang

____________________________

_____________________________

Formand: Bent Juhler

____________________________
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Bilag 1 – Formandens beretning 2018
Året der er gået
Tak tak og tusind tak. Til alle jer der stepper op for vores dejlige klub. Uanset om det er meget eller lidt så kan OBVK ikke
fungere uden jer. I er dem der får alt til at fungere så vi også kan gøre det godt i sandet.
Tillykke til jer der har vundet såvel meget som lidt og held og lykke til jer, der gerne vil et trin op på stigen og give den en
ekstra skalle til træning. Vi er glade for at lave resultater internationalt til OL, VM, EM, Worldtour, CEV-tour, NEVZA mv.
Vi er glade for at vinde DM, vi er glade for at vinde tourstævner og rækker og vi er glade for en 7 plads i 3. division, vi er
bare glade for at I alle gør det bedste I kan ud for de forudsætninger I har og at det samtidig er sjovt at træne, spille
turneringer og hjælpe til når fællesskabet har brug for det.
Vi er en flok af spillere, frivillige og ledere, der gerne vil gøre det en lille tand bedre i morgen end vi gjorde i går og det er
det der driver os.
Vi er en ydmyg samling af entusiaster, der ved at ingenting kommer af sig selv. Men vi må godt være stolte og glade for
det vi gør godt.
Vi er blevet en stor forening hvor alle ikke længere kender alle. Jeg tror faktisk at vi efterhånden er den største
volleyballklub på Fyn og en af de 10 største volleyklubber i Danmark. Det er fedt, at vi er blevet store, men det skal vi
lære at agere bedre i som forening, spiller, bestyrelse og ledelse.
Vi er en bestyrelse på 7 samt et varierende antal suppleanter, der med vidt forskellige kompetencer og tilgange til OBVK
alle er arbejdende i bestyrelses og ledelsesarbejdet. Hertil kommer resursepersoner der dels er trænere, har tjanser i
hallen, styrer skolebeach eller har andre vigtige ansvarsopgaver i vores OBVK fællesskab. Alle er med til at få vores
dagligdag til at fungere og vores drømme til at få luft og blive implementeret
Det er bydende nødvendigt at vi har ressourcepersoner, der kan udføre opgaver og tage ansvar med kvalitet og vi kan
ikke få nok.
Min beretning kommer derfor til at handle mere om frivilligt arbejde – løfte i flok - end sportslige resultater.
Som formand i OBVK ser jeg det som en af mine fornemmeste ambitioner at blive ”arbejdsløs” i forhold til den daglige
drift og udvikling af OBVK. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre 100%, men det er meget vigtigt, at der er gode frivillige
der byder ind på alle slags opgaver og vi skal i bestyrelse og ledelse evne at benytte alle ressourcer på bedste vis.
Det skal vi, så vi er nok til de opgaver vi binder os til og fordi det skal være sjovt at være en del af frivilligfællesskabet,
men også fordi, at vi ikke skal brænde frivillige af med for mange opgaver eller hvor man møder op til en tjans hvor der
ikke er brug for indsatsen og vi skal være klarere på hvad den opgave vi spørger ind til omfatter.
Vi har valgt nogle strukturer som skal gøre det nemmere at komme tæt på alle jer der spiller. Vores holdledere har en
meget vigtig rolle som link mellem os der bestemmer og jer vi gerne vil have til at hjælpe på dagen og gennem sæsonen.
Og ikke mindst lytte og agere på de ønsker I må have som spillere i OBVK.
Hjælpe er en forudsætning for OBVK. Og meget hjælp er meget godt. Vi vil ikke være en klub som vi ser andre steder,
hvor man kan købe sig fri for hjælp ved at betale mere i kontingent. Vi løfter i flok og nyder i flok. OBVK’s DNA er at alle
hjælper når der er brug for det og vil man gøre brug af fællesskabets ydelser skal man selv levere i det omfang man kan
og evner. Det være sig motionister og worldtourspillere.
Vi er som udgangspunkt alle travle mennesker med en lyst til at spille beachvolley, træne og spille stævner eller have
ledelsesopgaver uden at få sand mellem tæerne. Vi er også private individer med studie, job, kærester, familie og børn
og alt skal passes ind. Alle skal ikke levere til frivilligheden altid, men alle skal levere af og til ellers hænger vi ikke
sammen som OBVK og vores økonomi til husleje, trænere, stævner og sociale aktiviteter, vil slet ikke række uden
frivilligsegmentet der er vores DNA.
Vi skal hvert år finde en kvart million – hvert år - alene til huslejen her på Klokkestøvervej inden vi kan bruge penge på
trænere og andet. Det har vi været gode til – takket være jeres frivillig indsats og jeres kontingenter og det skal vi blive
ved med at være gode til og det skal vi blive bedre til.

Mange af os/jer har rigtig gode oplevelser ved at være frivillige. Jeg elsker det selv. Jeg møder til hvert stævne nye
mennesker, der har nye idéer og nye måder at gøre tingene på, samtidig med der er en god flok af rutinerede frivillige,
der har fuldstændig styr på hvordan man leder et stævne, sætter en bane op, sidder sekretær eller laver en plan for
madproduktion.
Der er også mange opgaver i dagligdagen der måske ikke er så synlige som ved stævner, men som er ekstremt vigtige
for at det er rart at komme i klubben. Baderum og toiletter der skal gøres rene. Skraldespande der skal tømmes, pant der
skal indfries, Opvask, fejning etc. og den almindelige daglige oprydning, der skal gøre det lækkert for de næste at bruge
vores faciliteter. Det er alle opgaver, der skal løses og til nogle af opgaverne er der nogle få, der har fået en
ansvarsopgave, men den lykkes ikke hvis vi ikke alle tager et ansvar for at det skal være lækkert.
I en idrætshal som vi normalt kender det i ”gulvvolley”, er der en halinspektør, pedel og noget rengøringspersonale, der
klarer paragrafferne betalt af kommune eller selvstyrehal. Det er der ikke hos os. Vi skal selv klare alt med frivillighed og
evt. lidt ekstraordinær kontingentfrihed til dem, der udfører særlige opgaver for fællesskabet.
Vi klarede 2017 med frivillighed og vi tjente de midler, der skulle til for at OBVK hænger sammen. Det blev lidt hårdere
end det plejer og der blev trukket lidt større veksler på dem, der altid stepper op og det viste sig, at vi ikke var helt gode
nok til at invitere nye frivillige med i det fællesskab, der er omkring opgaverne. Når der er travlt så sætter selvfølgelighed
og rutine ind. Det er jo det nemmeste. Men vi skal alle finde ud af at byde ind med kompetence og hænder når det gælder
og vi skal dygtiggøre os i at lede de opgaver, der er i dagligdagen og til vores stævner og events.
Det er en balance nogen gange, da vi ofte skal levere en indsats samtidig med, at vi helst selv vil have ro til at spille.
Heldigvis har vi gode samarbejdspartnere til nogle af vores stævner. OV96 der i mange år har stået for stævneledelse og
officialsopgaver. Kerteminde Volleyballklub der har tilbudt at løfte nogle opgaver i Kertemindestævnet, der hvor det er
svært for os selv at bemande. Det er vi meget taknemmelige overfor. Uden deres hjælp kunne vi ikke lave stævner.
Der er ingen svære opgaver men nogle gange opgaver der kræver supervision. At føre et kampskema til et internationalt
stævne eller sætte en bane korrekt op og beregne madproduktion og indkøb så vi stadig får et provenu er opgaver der
måske kalder på erfaring men som samtidig er opgaver hvor de rutinerede sammen med de urutinerede kan hjælpe
hinanden.
Vi har hvert år en række stævner der bidrager til vores økonomi og er en forudsætning for vores eksistens. Der har vi
brug for jer. Det kan være som stævneansvarlig til et vinterstævne. Det kan være at lave sandwich og pastasalat. Det kan
være at side sekretær til vores internationale stævne og det kan være at sætte baner op. Det er vigtige opgaver som I er
de bedste til at udføre.
Det kan være at vi selv kan spille og gerne vil være klar, men vi kan altid finde tid til at hjælpe før under og efter et stævne
i et eller andet omfang – og det er I gode til. Men hjælp OBVK og dermed jer selv ved tidligt at byde ind på opgaverne
eller spørg ind til opgaverne, hvis de ikke er klart defineret.
I 2017 lavede vi 4 store stævner udendørs og 2 DM stævner i hallen.
Odense Grand Slam blev i 2017 et stævne, hvor der var venteliste på at komme med. Det gav en del frustration fordi
mange af vores egne spillere ikke kom med til vores eget stævne. WTF. Som stævnearrangør er det positivt med ”røde
lygter”, men knap så fedt hvis man som spiller ikke er kommet med i et stævne, hvor vi selv er vært.
Vores råd er at tjekke stævnekalenderen og i god tid tilmelde sig de stævner man gerne vil spille. Især vores egne
stævner som er af højeste kvalitet på DM-touren.
Da vi ikke kunne rumme alle vores egne hold i Dalum, afstedkom det at Morten og Laura tog initiativ til et internt
arrangement med spil på kryds og tværs og en hyggelig aften efterfølgende. Det håber jeg bliver en ny tradition for det
gav en mulighed for at være sammen på kryds og tværs af træningshold og køn. Jeg nød i den grad som boldmongol at
få lov til at spille lidt med jer andre og at nogle af mine helte gad at have mig ved deres side. Ingen er for stor og ingen er
for lille, når vi laver den slags events for os selv.
NEVZA stævnet er vores internationale stævne, hvor vi selv står for alt fra baneopsætning, til bod og officialopgaver. Her
haltede vi i 2017 en del på frivilligheden, hvor få trak rigtig meget. Det er vigtigt vi gør det godt her, da det er vejen til
måske at få et højere rangerende stævne på Worldtouren senere hen. Vi vil gerne have at I denne weekend prioriterer
dette fremfor evt. at deltage i et DM-tourstævne i en anden del af landet. Jeg ved at alle gerne vil spille stævner max.

men der er også brug for at stille op til det, der sikrer vores økonomi og vise at vi kan håndtere stævner på internationalt
niveau uden anmærkninger.
Kertemindestævnet kørte fint. Men igen kan v bruge flere folk til at sætte baner og telte dagen før stævnet. Det er hårdt,
sjovt og hyggeligt og vi kommer tættere på hinanden når vi løfter i flok.
Vi fik så i 2017 et ekstra stævne i Nyborg, som var en international invitationsturnering som Nyborg Kommune bad os om
at løfte. Det lykkedes rigtig godt og stor ros til især Daniel Nørskov, der styrede slaget fra os og Jannie der var vores
meget dygtige kvinde i Nyborg Kommune. Vi var off season men med hjælp fra frivillige, der tog rigtig mange tjanser
lykkedes vi og vi fik et kæmpe bjerg af sand til banerne i Dalum og mange rosende ord som tak for besværet.
Vi fik vores første guldmedaljer i mange år på DM-touren til Line og Maria og det blev endda til The Double med
pokaltitlen også. Det var så fortjent.
Flere spillere gjorde det rigtig godt på DM touren og nogle af de rigtig gode var med på CEV og Woldtour. Ved I for resten
at vi i OBVK har været med til Ungdoms OL og at vi har en spiller der har vundet OL Guld i small nations Olympics og et
hold der er blevet nr. 5 til Verdensmesterskaberne i 2011.
Helle og Line var med til Ungdoms OL for et par år tilbage og Berglind gik hele vejen og fik Olympisk Guld på Island i de
små nationers OL. Og Anders Højer gjorde det umulige i 2011 til VM sammen med Bo Søderberg. Det er vi ufatteligt
stolte over.
Vi har haft et år med rigtig meget international deltagelse og i mange tilfælde gode resultater. Jeg tror ikke jeg kan huske
et år, hvor så mange af vores spillere har været med til diverse ungdoms EM i beachvolley og vi har været med og gjort
det godt il NEVZA turneringer i hele vores region.
NEVZA er en fantastisk platform til at måle sit talent., Derfor er det mit håb at mange flere af vores egne spillere gør brug
af den mulighed. Flere af vores spillere har nået det højeste podie til NEVZA stævner i den nordiske region, men har man
lyst til at prøve talentet af internationalt er NEVZA den mest oplagte mulighed.
Har man ambitioner om at gå hele vejen: EM, VM og OL og blive en af verdens bedste beachvolleyspillere, så har vi
nogle af de gode i klubben, der ved hvad der kræves og som gerne giver en god snak om, hvad der skal tíl og hvad det
betyder i forhold til træning, afsavn og familie at gå den vej. Jeg er dog ikke et sekund i tvivl om at dem der har satset alt
ikke har fortrudt et sekund. Men I skal vide at intet kommer af sig selv og intet er gratis.
Jeg ville ønske jeg kunne nævne alle spillere, der har leveret på DM touren i de forskellige rækker, men det er aftenen for
kort til. For vi dominerer stævnerne i alle rækker, der hvor vi stiller op. Men vigtigere er at landsholdsspillere og 3. division
og breddespillere går hånd i hånd når der skal leveres til vores stævner med videre og når der skal hygges efter en
træning eller til et af vores forhåbentligt flere sociale arrangementer på tværs af hold og spilkompetencer.
Som jeg nok siger hvert år. Jeg elsker at være en del af vores fællesskab og vil aldrig stå i vejen for en der vil tage over.
Jeg er højest i sandet 1-2 gange årligt, men blot de få gange bekræfter mig i at det er denne idræt og disse mennesker
jeg vil arbejde sammen med. Håber I er med sammen med mig, bestyrelsen, de mange frivillige etc. Så bliver det så fedt
at være en del af OBVK.

